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Abstrakt 
 

Mathematics: It Starts in Preschool  
A qualitative study on teaching mathematics in preschool 
 
Denna studie undersöker hur förskollärare tolkar begreppet matematikundervisning i en 
förskolekontext med avseende på pedagogisk planering och genomförande. Denna 
utgångspunkt för undersökning ger möglighet att studera begreppet undervisning som inte 
finns i förskolans läroplan idag men kommer införas i nästa revidering. Undersöknings 
fokuserar på hur matematikundervisning i förskolan förstås utifrån en förskollärares 
perspektiv, hur förskollärarna arbetar för att integrera matematiken i den dagliga 
verksamheten samt vilka möjligheter och utmaningar som finns med 
matematikundervisningen i förskolan. 
 
Studien avänder en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 
forskningsverktyg. Genom individuella intervjuer med fyra förskollärare försöker studien 
besvara  hur förskollärare ser på ämnet i fokus. Det teoretiska ramverket för studien utgår 
från ett didaktiskt perspektiv där vi använt oss av de didaktiska frågorna (vad, hur och 
varför) för att skapa både frågeställningar, intervjufrågor samt sammanställa insamlad 
empiri och svara på studiens syfte och frågeställningar.   
 
Studiens resultat visar att de intervjuade förskollärarna ser matematik i förskolan som 
mycket viktigt eftersom det är här förskollärarna lägger grunden som barnen sedan kan 
använda sig av i skolan. Förskollärarna tar även upp att de arbetar med undervisning i 
förskolan dagligen och att införandet av begreppet undervisning i förskolans läroplan inte 
kommer ha någon större påverkan på hur de planerar och genomför sin dagliga 
verksamhet. I studien har även framkommit hur förskollärarna arbetar för att integrera 
matematiken med hjälp av olika material och barnens intressen. Förskollärarna har även 
diskuterat möjligheter och utmaningar med matematikundervisning i förskolan. 
 
Nyckelord 
matematik, undervisning, förskollärare, didaktik, semistrukturerade intervjuer, kvalitativ 
metod. 
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1  Inledning 
Att kunna räkna och hantera matematik är en mänsklig rättighet som påverkar både den 
egna självbilden och den personliga utvecklingen. (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2012) 

 
Visste du att du egentligen är en matematiker? Många av våra handlingar i vardagen 
handlar egentligen om matematik; till exempel att handla, laga mat eller baka, läsa tåg- 
och busstidtabeller för att inte tala om när man kanske läser sportresultatet på någon sida 
på internet. Allt detta är matematik! (Dahl & Nordqvist, 1994). Bjerneby Häll (2006) 
skriver om matematikens funktionella betydelse och lyfter bland annat fram att vi behöver 
matematiska kunskaper för att kunna fungera i samhället och för att utveckla vårt logiska 
tänkande, samt förmågan att anstränga oss. Även Niss (1999) belyser matematikens 
samhälleliga värde när han skriver ”fundamental reasons for teaching mathematics 
include: contributing to the technological and socio-economic development of a society; 
contributing to its political, ideological and cultural maintenance and development” (Niss, 
1999 s.3). Med detta belyser författaren matematikens framträdande samhälleliga roll och 
lyfter vikten av att barn får en utbildning i matematik. 
  
Vid sidan om ovanstående generella perspektiv på matematikens betydelse så återspeglar 
sig naturligtvis också dessa i förhållande till utbildningssystemet. I läroplanen för 
grundskolan går det till exempel att läsa följande syftesbeskrivning för ämnet matematik. 
”Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutsprocesser” (Skolverket, 2011 s.62) . 
  
Trots att matematiken alltså lyfts fram som viktigt för barns utbildning, så visar bland 
annat Delacours (2016) forskning att barn i den svenska skolan har svårt med matematik 
och därför måste grunden för barnens matematiska utveckling läggas redan i förskolan. 
Även Kajetski och Salminen (2013) beskriver vikten av barnens tidiga utveckling av 
matematiska kunskaper då den är viktig för dess kognitiva utveckling och vidare 
matematikintresse. De beskriver även förskolans betydelse för det livslånga lärandet och 
studien visar på att skillnader i barns matematikkunskaper när de börjar skolan har stor 
betydelse. Detta eftersom kunskapsskillnader mellan barnen då kommer öka mer och mer 
med åren och dessa skillnader blir svårare att ta igen. Ytterligare forskning av Jacobi-
Vessels, Brown, Molfese och Do (2016) visar på att barns matematikkunskaper i 
förskolan är av stor vikt för hur de presterar inom matematik genom hela sin skoltid och 
även senare i livet. Även Skolverket (2016) uppmärksammar förskolans viktiga roll i 
barnens kunskapsutveckling, också med hänsyn till barnens vidare lärande: “förskolan 
ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2016 s.5). Här finns även flera 
läroplansmål angående matematik. Ett av dessa lyder: “förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring” (Skolverket, 2016 s.10). Detta mål kan anses syfta åt barnens grundläggande 
kunskaper inom matematik och är därför något som förskolan ska börja arbeta med redan 
när barnen är små, för att tidigt utveckla deras matematiska och logiska tänkande. 
 
Sammantaget går det utifrån ovanstående resonemang alltså att konstatera att 
förskollärarna behöver integrera matematiken i den pedagogiska praktiken. Detta innebär 
att det kan antas att förskolläraren har en avgörande roll i barnens utveckling inom 
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matematik. Doverborg och Emanuelsson (2006) förklarar att förskollärares egna 
didaktiska och matematiska förmåga har en stor roll i hur miljön och vardagliga händelser 
kan utvecklas för att ta tillvara på det lärande som sker. Detta innebär också att 
matematikinlärningen hos barn påverkas av lärarnas förmåga att synliggöra matematiken 
som finns i barnens vardag (Doverborg, 2004). Ett exempel på hur det kan synliggöras är 
i olika teman eller i leken samt att barnen får möjlighet att dokumentera och reflektera 
över matematik. Utöver det beskriver exempelvis Ahlberg (2000) att enskilda lärares 
attityder till matematik kan få konsekvenser för barns förståelse av matematik. Om dessa 
attityder är negativa kan detta resultera i att förskollärarna väljer att synliggöra endast det 
som de själva är bekväma med, samt att i vissa fall inte beröra matematiken överhuvud 
taget. En konsekvens av lärarens agerande kan då vara att barnet uppfattar matematik som 
oviktigt och tar med sig den inställningen till skolan. Grouws och Hiebert (2007) 
framhäver dessutom att pedagogernas målinriktade förhållningssätt är av största vikt för 
barns inlärning av matematik. 
 
Även utifrån egna erfarenheter kan vi notera att det arbetas olika mycket med matematik 
på de förskolor som vi har varit på. Vi har sett exempel på hur förskollärare synliggör 
matematiken i praktiken, men också exempel på att det i vissa fall knappt förekommer 
matematikarbete. Vidare har vi fått idéer för hur vi kan arbeta med matematik i olika 
teman men även hur vi kan lyfta det under den fria leken. Vi tänker också att förskolans 
möjligheter att arbeta med matematik möjligtvis kan vara en ekonomisk fråga. Självklart 
kan mycket göras utan att behöva köpa in material, men det finns nu många digitala 
verktyg som kan underlätta förskollärares arbete för att undervisa i matematik och 
synliggöra den i barnens vardag.  
 
Det finns därmed ett behov att på ett mer fördjupat sätt få insyn i de didaktiska 
dimensionerna av matematikundervisningen, nämligen hur lärare resonerar när de 
planerar och genomför sin matematikundervisning, vilket bland annat inbegriper de 
didaktiska frågorna, vad, hur, och varför (Lidström & Pennlert, 2016). Utifrån 
ovanstående resonemang och argumentation har vi därför valt att utföra en studie om hur 
förskollärare arbetar med matematik samt vad de anser att det finns för möjligheter och 
utmaningar med matematikundervisningen i förskolan. 
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2 Syfte och Frågeställningar 
Studiens syfte är att få djupare förståelse för hur förskollärare tolkar 
matematikundervisningens innebörd med avseende på planering och genomförande av 
sin pedagogiska verksamhet. Mer konkret kommer studien ägna sig åt att undersöka 
följande frågeställningar: 
 
2.1 Frågeställningar: 
 

• Hur kan matematikundervisning i förskolan förstås utifrån ett 
förskollärarperspektiv? 

 
• Hur arbetar förskollärarna för att integrera matematiken i verksamheten? 

 
• Vilka möjligheter och utmaningar finns med matematikundervisningen? 
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3 Tidigare forskning 
Syftet med det här kapitlet är att redogöra för andra studier som har publicerats inom 
ämnet matematik i förskolan och som är av vikt för vårt eget arbete.  
 
3.1 Undervisningens betydelse 
Att undervisning redan i förskolan är av vikt för barns vidare kunskapsutveckling betonas 
i ett flertal studier och policydokument. OECD (Organisation for Economic Cooperation 
and Development) betonar exempelvis i sin rapport Starting Strong (2012) att: 
 

A growing body of research recognises that early childhood education and care (ECEC) 
brings a wide range of benefits, for example, better child well-being and learning 
outcomes as a foundation for lifelong learning. (OECD, 2012 s.9) 

  
Med bakgrund i OECD:s rekommendationer har det införts åtgärder redan i förskolan 
vilket gör att fokus läggs mer på matematik (ibid.). En studie som vi särskilt vill lyfta 
fram här, är Delacours (2016) undersökning i en svensk kontext. I studien genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare samt två observationer i barngrupp 
med videoinspelning för att ta reda på hur förskollärarna diskuterar och tolkar läroplanens 
matematikmål, samt undersöka hur dessa tolkningar överförs till praktiken. Resultatet av 
Delacours (ibid.) studie visar bland annat att läroplansmålen har olika betydelse för 
förskollärarna. Vidare visar studien att läraren ska skapa situationer och sedan ta ett steg 
tillbaka men ändå vara med och lyfta begrepp som barnen diskuterar, eftersom 
matematiken då förekommer på barnens initiativ och utgår från deras intressen. Delacour 
(ibid.) kom även fram till att det finns stora fördelar med att börja med undervisning redan 
i förskolan. Då skapas ett lärande som barnen kan förstå och relatera till. Resultatet av 
Delacours (ibid.) studie är viktigt för vår studie eftersom studien bland annat visar på 
viktiga aspekter om förskollärares uppfattningar om undervisning i förskolan, så som 
exempelvis hur förskolläraren skapar matematiska situationer och använder sig av 
matematiska begrepp, samt hur de integrerar barnens intressen i verksamheten. 
 
3.2 Vikten av de första fem åren 
Clements och Sarama (2007) har gjort en metaanalys där de sett att grunden för 
matematisk kunskap läggs i den tidiga barndomen och utvecklas drastiskt under de första 
fem åren av barns liv. Det är lika naturligt för barn att tänka matematiskt som det är för 
dem att använda språk eftersom barn föds med en grundläggande kunskap om kvantitet 
och en benägenhet att söka efter mönster. Sammanfattningsvis så har barn intresset och 
förmågan att sätta sig in i matematiskt tänkande och lärande. Här är det också viktigt att 
notera att deras förmåga ofta överträffar det som förväntas av dem (ibid.). Resultatet har 
betydelse för vår undersökning eftersom vi undersöker hur det matematiska arbetet sker 
i hela åldersspannet ett till fem år och då kan införandet av undervisning i förskolan bidra 
med ytterligare utveckling av barnens matematiska förmåga. 
 
3.3 Vardagsrutinens betydelse 
I en studie av Palmér, Henriksson och Hussein (2016) visar resultatet att det finns stora 
matematiska möjligheter i de dagliga rutinerna på förskolan, så som exempelvis vid 
blöjbyte i förskolan. Studien bygger på observationer och enkätsvar från 19 pedagoger 
som arbetar på fem olika förskolor i Sverige. Studiens resultat visar på att förskollärare 
tyvärr ofta saknar förståelse för den matematik som de ska lära ut. Många förskollärare 
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undviker även att lära ut matematik på grund av deras egna negativa erfarenheter med 
ämnet. I studien kommer det även fram att förskollärare som inte har en god förståelse 
för hur barn lär sig matematik, antingen antar att barnen kommer lära sig matematik utan 
lärarens medverkan, eller att matematikundervisningen kräver mycket strukturerade 
situationer. Författarna lyfter fram att det varje dag finns en mängd matematiska 
situationer som spontant uppstår, läraren måste bara se till att upptäcka dessa och först då 
kan de fullt synliggöra matematiken för barnen så de får möjlighet att upptäcka och erfara 
matematik (ibid.). Eftersom studien av Palmér, et al. (ibid.) handlar om vardagsrutiner är 
den viktig för vår studie då vi ska undersöka hur förskollärare integrerar matematiken i 
vardagen på förskolan. 
 
3.4 Medskapande matematiker 
Enligt Clements (2001) erfar barn inte tillräckligt med matematik i förskolan för att detta 
ska bli en grund för dem att ta med sig upp i skolan. Många barn, särskilt de som kommer 
från minoritetsgrupper (till exempel barn med migrationsbakgrund) och grupper med 
lägre inkomst, får mycket svårare för matematik senare i skolan (ibid.). Vidare skriver 
Clements (ibid.) att förskollärare ska vara medvetna om att barn har inneboende 
matematiska kunskaper som de gillar att använda. Förskollärarna ska även vara medvetna 
om andra faktorer (till exempel hur den pedagogiska miljön ska utformas) som kan 
påverka och underlätta för barns vidare skolgång. Resultatet av Clements (ibid.) studie 
visar att framgångsrika förskollärare bygger på barnens vardagsaktiviteter när de lyckas 
sammanbinda deras kulturella bakgrund, språk, matematiska idéer och strategier. 
Förskollärarna använder sig av varierande strategier för att skapa meningsfulla situationer 
där barnen får vara med och aktivt delta. Här kan barnen lära sig matematiska idéer och 
utveckla positiva attityder mot matematik samt se sig själva som medskapande 
matematiker. Clements (ibid.) studie är av vikt för vår undersökning eftersom även vi 
undersöker hur förskollärarna integrerar matematiken i barnens vardag och därmed 
utvecklar barnens matematiska kunnande och intresse för matematiken samt hur 
förskollärarna väljer att utforma miljön på förskolan i förhållande till material. 
 
3.5 Förskollärarens roll 
Behovet av fortsatt matematisk utbildning av förskollärare betonas som viktigt av Perry, 
Dockett och Harley (2007). Vidare skriver författarna att nyckeln för matematiskt lärande 
i förskolan vilar på att förskollärare har starka matematiska kunskaper och känner sig 
trygga i att undervisa i matematik. Om de inte har detta begränsas lärarnas förmåga att 
engagera barnen i matematiskt lärande. I Perrys, et al. (ibid.) studie undersöks ett projekt 
i södra Australien som implementerade en extra kompetensutvecklingsinsats bland 
förskollärare som handlade om förskollärarnas och även barnens matematiska kunskaper. 
Studiens resultat visar att insatsen resulterade i utvecklade matematiska kunskaper hos 
både barnen och förskollärarna. Resultatet av Perry, et al. (ibid.) är av vikt för vår studie 
då forskningen visat att kompetenta förskollärare och införandet av matematik tidigt i 
barns liv medför högre nivå av matematiskt kunnande. Även vår studie ämnar undersöka 
hur förskollärarna samspelar med barnen som matematiska förebilder och inför en 
matematisk grund tidigt i barnens liv. 
 
3.6 Motivation och metoder 
Även lärarens motivation spelar stor roll för barnens matematiska utveckling. Bintas 
(2008) studie gjordes med 32 stycken andraårselever under 14 veckor. Trots att studien 
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genomfördes i en skolkontext kan den anses som relevant för vår studie. Totalt hade de 
en timme vanlig matematik och två timmar förskole matematik per vecka. Kursen hade 
två mål, det första var att uppmuntra lärarpraktikanter till att göra matematik och skapa 
ett starkare självförtroende kring ämnet. Det andra var att lära dem hur en grund i 
matematik ska läras ut i grundskolan. Resultatet från Bintas (ibid.) studie visar på vikten 
av motivation i hur lärare undervisar i matematik. När matematik lärs ut ska 
förskollärarna ta del av barnens åsikter för att tillsammans skapa en trevlig och trygg 
atmosfär. Samtidigt ska olika inlärningsmetoder användas. Läraren bör använda sig av 
grupparbeten i den matematiska praktiken. Det stärker elevernas självförtroende och ger 
dem en positiv attityd till matematik vilket gör att de blir mer bekväma med ämnet i deras 
framtida skolgång (ibid.). Studien av Bintas (ibid.) är av vikt för vår undersökning 
eftersom vi undersöker hur förskollärarnas motivation kan bidra till att skapa en trevlig 
och trygg lärandemiljö vilket kan öka barnens intresse för matematik som i sin tur 
resulterar i att de lär sig mer. 
  



  

 

 

7 
 

4 Teoretiskt perspektiv  
Detta kapitel presenterar undersökningens teoretiska ramverk, där begreppet didaktik är 
centralt, vilket också har legat till grund för utformningen av både frågeställningar och 
intervjuguide. 
 
4.1 Didaktik 
Lindström och Pennlert (2016) definierar didaktik på följande sätt: “didaktik betyder 
läran om undervisning eller undervisningsvetenskap” (ibid., s.18). Didaktik är en viktig 
del av det pedagogiska fältet eftersom pedagogik har tre centrala fokus - utbildning, 
fostran och undervisning (ibid.). Wahlström (2015) förklarar att didaktik berör både de 
didaktiska modellerna och teoretiska utgångspunkterna som undervisningen kan förstås 
utifrån. Skolverket (2017) skriver att dessa modeller är verktyg som lärare kan använda 
för att välja innehåll, planera hur de ska undervisa om detta innehåll samt för bedömning 
och utvärdering. Detta speglas sedan i den form som undervisningen tar när den planeras 
med hjälp av dessa modeller och de didaktiska frågorna Vad?, Hur? och Varför? Dessa 
förklaras av Wahlström (2015) där hon skriver att lärare måste ställa sig vad-frågan för 
vad som är målet med undervisningen, samt med vilket innehåll detta mål ska uppnås. 
Vad frågan innebär för vår studie att undersöka vad förskollärarna anser att matematik är 
samt vad barnen bör lära sig. Hur-frågan ägnar sig åt aspekter som rör hur undervisningen 
bör läggas upp. I vår studie innebär det att hur frågan undersöks i form av hur 
förskollärarna integrerar matematiken i verksamheten. Den didaktiska varför-frågan 
fokuserar på undervisningens syfte, nämligen varför eleven ska lära sig just detta innehåll. 
I relation till vår studie innebär denna frågan att vi undersöker vad förskollärarna ser som 
olika möjligheter och utmaningar och även varför dessa möjligheter och utmaningar anses 
uppstå på förskolan. Selander (2012) sammanfattar de didaktiska frågorna i tre punkter. 
Vad ska läras? Hur ska det läras? Varför ska det läras? Ytterligare diskuterar Selander 
(ibid.) begreppet didaktisk design vilket han menar är designen av lärprocessen. Med 
begreppet didaktisk design betonas lärandets förutsättningar och förlopp och hur lärare 
designar förutsättningar för lärande, vilket i relation till matematikundervisning i 
förskolan innebär att lärarna planerar en matematisk situation. I planeringen utgår de från 
de didaktiska frågorna, förskolans styrdokument och barnens intressen. Didaktisk design 
handlar även om hur den lärande individen designar sitt eget lärande, alltså hur barnen på 
förskolan kan synliggöra specifika intresseområden som förskollärarna sedan kan 
utveckla till lärtillfällen på förskolan. Sammantaget är det didaktiska perspektivet i vår 
studie viktigt eftersom de didaktiska frågorna hjälper oss att få syn på de aspekter som 
lyfts fram i våra frågeställningar. Det är även viktigt eftersom vi, utifrån ett didaktiskt 
perspektiv, undersöker hur förskollärarna planerar aktiviteter i förskolans verksamhet. 
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4.2 Didaktisk triangel 
Mötet mellan lärare, elev och innehåll beskriver Lindström och Pennlert (2016) med vad 
som benämns den didaktiska triangeln.  
 
 

 
Figur 1: Klassisk didaktisk triangel (Lindström & Pennlert, 2016 s.9) 

 
Denna triangel visar på tre centrala relationer i en pedagogisk situation elev - innehåll, 
innehåll - lärare, lärare - elev. I förhållande till den didaktiska triangeln skriver Wahlström 
(2015) att all fostran kräver undervisning och att all undervisning samtidigt också är 
fostrande. För vår studie har den didaktiska triangeln betydelse då vi undersöker hur den 
förhåller sig till hur förskollärare beskriver sin praktik, till exempel med avseende på hur 
förskollärare och barn samspelar i undervisningssammanhang där matematik är i fokus.  
 
4.3 Allmändidaktik och Ämnesdidaktik 
Om didaktiken fokuserar mer på det allmängiltiga för att forma undervisningen och den 
pedagogiska verksamheten kan det betecknas som allmändidaktik. Undervisningen kan 
även ta en mer avgränsad form med fokus på vilket ämne eller innehållsområde som ska 
behandlas. Om didaktiken fokuserar mer på detta, så blir det mer specifikt när det gäller 
undervisningens mål, innehåll och metod. Detta kallas då för ämnesdidaktik (Lindström 
& Pennlert, 2016). Wahlström (2015) menar att dessa två didaktiker motsätter sig 
varandra då allmändidaktik gör valet av innehåll med fokus på vad som är viktigt för 
enskilda elevers bildningsprocesser, samtidigt som den tar hänsyn till hela den 
samhälleliga och kulturella traditionen. Det som ytterligare skiljer dessa didaktiker är att 
ämnesdidaktiken i första hand hämtar sin inspiration och sina förebilder från 
universitetens ämnesdiscipliner, så som exempelvis matematiken. Allmändidaktik 
däremot hämtar sina inspirationer och förebilder utifrån människors livsvillkor och vad 
det innebär att utvecklas som människa ur ett mer existentiellt perspektiv (ibid.). Även 
Selander (2012) diskuterar dessa två begrepp men menar att det ena inte kan användas 
utan det andra eftersom de samspelar med varandra. Det går inte att endast använda sig 
av ämnesdidaktik för att lära elever matematik eftersom de då inte får någon meningsfull 
koppling till var de ska använda denna kunskap. Det går samtidigt inte använda sig av 
endast allmändidaktik då eleverna måste få kunskaper kring ämnet i fokus (ibid.). 
Sammantaget innebär det att både allmändidaktik och ämnesdidaktik är av betydelse i vår 
studie, då förskollärares arbete med matematik innebär matematik i mer generella termer 
och dess betydelse för barns fortsatta bildning, men också hur matematik som konkret 
innehåll omsätts i undervisningen. 
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5 Metodologi och Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, valet av metod och 
tillvägagångssätt. Här presenteras också de förskollärare som medverkar i studien, etiska 
överväganden, hur insamlingen av det empiriska materialet genomfördes och hur 
insamlad data har bearbetats. 
 
5.1 Studiens metodologiska utgångspunkter 
Studien har inspirerats av ett fenomenologiskt förhållningssätt och angående detta skriver 
Denscombe (2018) att en fenomenologisk infallsvinkel utgör ett samhällsvetenskapligt 
alternativ till positivism. Medan positivismen förlitar sig mest på mätningar och statistik 
så förlitar sig kvalitativa ansatser, så som exempelvis fenomenologin, på medverkan, 
tolkning, subjektivitet och beskrivning samt att detta perspektiv fokuserar på människors 
känslor, attityder, övertygelser, uppfattningar eller åsikter (ibid.). Ornek (2008) förklarar 
att fenomenologin används i en empirisk studie för att undersöka människors olika åsikter 
kring ett valt ämnesområde. Det betyder att en fenomenologisk studie försöker undersöka 
kvalitativa skillnader i hur människor erfar, visualiserar, uppfattar och förstår olika 
fenomen i deras omvärld. Forskaren i en fenomenologisk studie väljer inte att studera ett 
fenomen i sig utan istället hur människor erfar ett specifikt fenomen (ibid.). Detta betyder 
för vår studie att vi undersöker förskollärares förhållningssätt till fenomenet 
matematikundervisning i förskolan, inte matematiken i sig. 
 
5.2 Datainsamling 
För att svara på studiens syfte och få svar på frågeställningar har vi valt att använda oss 
av en kvalitativ metod för datainsamling, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer 
med förskollärare. Semistrukturerade intervjuer innebär att de utgår från en intervjuguide 
(se bilaga 2) med ett förbestämt tema. Det innebär även att intervjuaren måste vara 
flexibel och låta respondenten uttrycka sina egna tankar kring ämnet, till exempel ska här 
ges möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar. Användning av denna 
metod ger öppna svar och fokus hamnar på respondentens uppfattningar (Denscombe, 
2018). Genom följdfrågorna kunde relevanta och intressanta svar följas upp för att få en 
fördjupad förståelse för vad respondenterna menade. Intervjuerna spelades in på 
mobiltelefon. En fördel med att spela in hela intervjun menar Denscombe (ibid.) är att allt 
som sägs finns sparat, vilket gör det möjligt att lyssna på det flera gånger för att inte missa 
något viktigt. 
 
Under intervjuerna har vi även fört anteckningar. Detta för att komplettera 
ljudinspelningen med sådant som endast syns i anteckningar till exempel klimatet och 
atmosfären under intervjun, intervjulokalen och inte minst kommentarer beträffande den 
icke-verbala kommunikationen (ibid.). Vi har även observerat matematikmaterial på 
förskolan genom att fotografera relevant material som förskolläraren arbetar med i 
förskolans praktik för att ytterligare öka förståelsen av förskollärares berättelser. 
 
5.3 Urval 
Eftersom alla förskolor har läroplanen som utgångspunkt i det dagliga arbetet har ingen 
särskild förskola prioreterats i studien. De valda förskolorna ligger i vårt närområde och 
gjordes genom bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). I viss mån har vi i studien gjort ett 
målinriktat urval (ibid.) då vi valt att intervjua pedagoger som tillhör yrkesgruppen 
verksamma förskollärare. Detta eftersom de har huvudansvaret för det pedagogiska 
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innehållet i undervisning i förskolan (Skolverket, 2018) och därför som en avgräsning 
strategi valde vi att inte intervjua övrig personal i barngruppen så som barnskötare och 
vikarier. Datainsamlingen gjordes på fyra olika förskolor där åldrarna hos barnen 
varierade mellan ett till fem år. Det var fyra kvinnliga förskollärare som deltog i studien 
och de har arbetat som förskollärare mellan 11 och 31 år.  
 
Alla förskolor och förskollärare som medverkat i studien har fått fiktiva namn. De fyra 
förskollärare som intervjuades för studien är: 
 

• Förskollärare 1 benämns Malin och arbetar på den kommunala förskolan Ekorren 
som ligger i en mindre tätort i södra Sverige. Hon har arbetat som förskollärare i 
totalt 11 år. Avdelningen som hon arbetar på nu har 21 barn som är 5 år gamla. 

 
• Förskollärare 2 benämns Klara och arbetar på den kommunala förskolan Flugan 

som ligger i en mindre tätort i södra Sverige. Hon har arbetat som förskollärare i 
totalt 31 år. Avdelningen som hon arbetar på nu har 17 barn som är 4 år gamla. 
Hon är med i ett matematiknätverk med digitala verktyg. 

 
• Förskollärare 3 benämns Lina och arbetar på den kommunala förskolan 

Regnbågen som ligger i en mindre tätort i södra Sverige. Hon har arbetat som 
förskollärare i totalt 25 år. Avdelningen som hon arbetar på nu har 16 barn som är 
1-3 år gamla. Hon är med i ett matematiknätverk med digitala verktyg. 
  

• Förskollärare 4 benämns Åsa och arbetar på den kommunala förskolan Solrosen 
som ligger i en mindre tätort i södra Sverige. Hon har arbetat som förskollärare i 
totalt 12 år. Avdelningen som hon arbetar på nu har 14 barn som är 1-2 år gamla. 
 

 
Förskollärare Namn Antal år 

som 
förskollärare 

Förskolan Antal barn 
på 
avdelningen 

Ålder på 
barnen 

Förskollärare 1 Malin 11 Ekorren 21 5 
Förskollärare 2 Klara 31 Flugan 17 4 
Förskollärare 3 Lina 25 Regnbågen 16 1-3 
Förskollärare 4 Åsa 12 Solrosen 14 1-2 

 
Tabel 1: Information om respondenter 
 
5.4 Genomförande 
För att genomföra vår studie började vi med att formulera ett missivbrev (se bilaga 1) i 
vilket vi uppgav syftet för vår studie. Vi skapade en intervjuguide utifrån vårt teoretiska 
perspektiv, som svarade på vårt syfte och frågeställningar för arbetet. Då studien 
innehåller fyra intervjuer på olika förskolor har vi av praktiska skäl valt att utföra två 
intervjuer var. Vi tog sedan kontakt med respektive förskolechef, förklarade syftet med 
studien och frågade om de hade någon förskollärare som kunde vara intresserad av att ta 
emot oss för intervju. Vi skickade sedan missivbrev till förskolecheferna för att planera 
in ett datum för intervju och när vi fått det tog vi oss var för sig ut till respektive 
förskollärares arbetsplats för att genomföra intervjuerna. Vi gick först igenom vårt 
missivbrev och informerade om de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet 
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(2002), samt frågade förskollärarna om deras samtycke till studien. Bryman (2011) menar 
att en intervju bör genomföras i en miljö där det inte finns några störningsmoment. 
Intervjuerna gjordes därför i rum där personalen vanligtvis brukar ha reflektionsmöte och 
varade mellan 25 och 35 minuter. 
 
5.5 Bearbetning av data 
Enligt Denscombe (2018) gör en transkribering av insamlad data det enklare att göra 
sökningar och jämförelser mellan intervjuer, därför valde vi denna metod. Vi har valt att 
transkribera hela våra ljudupptagningar från intervjuerna eftersom det underlättar vårt 
arbete när vi ska analysera dem och skriva vårt resultat. Vi plockade sedan ut de viktigaste 
delarna under intervjuerna och kategoriserade dem under våra frågeställningar. Sedan 
sammanställde vi generella likheter och skillnader, som vi under arbetets gång hade 
färgkodat, för att kunna analysera resultaten. Vår analys under varje frågeställning 
kopplade vi sedan till vårt teoretiska ramverk och tidigare forskning. I slutet av varje 
forskningsfråga skrev vi en sammanfattning för att på så vis förtydliga resultat och 
analysen vi kom fram till. 
 
5.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer var vägledande för vår studie. Dessa 
principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att respondenten får 
information om vårt arbete och villkor angående deltagandet. När de informerades om 
arbetet fick de veta att det var helt frivilligt. Samtyckeskravet betyder att vi inhämtar 
respondentens samtycke för att medverka i studien. Respondenten fick även information 
om att de kan avsluta deltagandet när som helst och utan motivering, samt och att om 
respondenten inte vill att deras svar ska finnas med i resultatet så raderas svaren med en 
gång. Konfidentialitetskravet innebär att respondenten får veta att vi har tystnadsplikt och 
materialet förvaras på ett säkert sätt, det vill säga på personliga digitala enheter som har 
lösenord. Nyttjandekravet innebär att material och uppgifter som samlas in från 
respondenterna i studien endast kommer användas i detta arbete vilket berättades för 
respondenterna. 
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6 Resultat och Analys 
I detta kapitel har resultat från de fyra intervjuerna med förskollärarna sammanställts i tre 
huvudkategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar. Resultatet har analyserats 
utifrån vårt teoretiska ramverk och tidigare forskning. Första delen handlar om hur 
matematikundervisning kan förstås ur förskollärares perspektiv. Den andra delen handlar 
om hur förskollärarna arbetar för att integrera matematiken i verksamheten. I den sista 
delen tas det upp vilka möjligheter och utmaningar som finns i matematikundervisningen 
på förskolan.  
 
6.1 Matematikundervisning utifrån ett förskollärarperspektiv 
I detta delkapitel redovisas förskollärares perspektiv om matematikundervisningens 
innebörd i relation till relevant forskning och teoretiska perspektiv. Studiens resultat 
fokuserar då på vad förskollärare tycker att matematik är och vad de anser ska läras ut i 
förskolan och avser därmed framförallt den didaktiska vad-frågan. Resultatet kommer här 
lyfta vad förskollärarna tycker är viktigt med att matematik synliggörs i barnens vardag, 
både i planerade men även i spontana situationer. 
 
6.1.1 Matematik enligt förskollärare 
I förhållande till vad förskollärarna anser att matematik är, framkom bland annat det 
Malin säger. “Det första ja tänker på är nog att räkna… jaa de fyra räknesätten… plus, 
minus, gånger ååh delat… kan man de så kan man göra mycket… Det känns som att 
grunden kanske starta i det” (Malin). Det här visar på en mer traditionell syn på 
matematik. En traditionell syn bestående av de fyra räknesätten som sedan förväntas lägga 
grunden för barnets vidare utveckling inom matematik i skolan. Kopplat till den 
matematiska grunden finns även det Klara säger ”[…] de geometriska formerna skapar ju 
en grund i barnens matematiska förmåga…och utveckling” (Klara). 
 
I kontrast till det ovannämnda exemplet framkommer det även ytterligare en syn på 
matematik som skulle kunna sägas vara lite bredare i sin uttolkning. Lina uttrycker sina 
tankar kring vad matematik är för henne “[...] matematik för mig är… ju… det är ju allt… 
till exempel när jag går och handlar och behöver räkna… eller om man bakar eller… allt 
[...]” (Lina). Även Åsa säger att ”[…] matematik använder vi ju hela tiden […]”. I det 
Lina och Åsa säger kommer det till uttryck att matematik är något mer vardagligt som 
sker konstant utan att man som person reflekterar över det.  
 
Här diskuterar förskollärarna vikten av matematik utifrån deras eget perspektiv. 
Förskollärarna lyfter här exempel på olika saker som de kan arbeta med i förskolan, 
exempelvis plus och minus, siffror och antal. Detta uttrycks även i förskolans läroplan till 
exempel under målen om talförståelse och andra matematiska begrepp, enligt vilken 
barnen ska utveckla sin förståelse för de “[...] grundläggande egenskaper hos mängder, 
antal, ordning och talbegrepp [...]” (Skolverket, 2016 s.10). 
 
Utifrån vårt teoretiska ramverk och den didaktiska Vad-frågan kan vi alltså konstatera att 
innebörden av begreppet matematik är individbaserat, det vill säga att det inte finns ett 
rätt svar på vad matematik är. Matematik kan vara olika för varje enskild person beroende 
på deras tidigare erfarenheter i ämnet. Vi kan också konstatera att matematik är något mer 
vardagligt som sker hela tiden, men som Palmér, et al. (2016) skriver är det viktigt att 
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förskolläraren uppmärksamma dessa matematiska situationer för att barnets nyfikenhet 
och lust att lära ska infinna sig. 
 
6.1.2 Undervisning i förskolan ur förskollärares perspektiv 
Förutom det innehåll förskolläraren tycker att matematiken ska spegla i förskolans 
verksamhet är det också av betydelse att titta närmare på hur förskollärarna uppfattar 
begreppet undervisning i förskolan kopplat till matematiken, samt hur de tre didaktiska 
frågorna integreras i en undervisningssituation. Resultatet visar att samtliga intervjuade 
förskollärare anser att undervisning bara är ett nytt ord som har lyfts in i läroplanen och 
att de håller på med undervisning redan idag. Åsa visar detta när hon säger: “Ja, det är ett 
annat ord för mig liksom. Jag har undervisat redan så att det är liksom inget problem eller 
hur man ska säga”. Detta visar att undervisning i förskolan förekommer redan idag vilket 
Delacour (2016) betonar som viktigt för att lägga grunden för barns fortsatta lärande och 
framtida studier. Vad mer som är viktigt enligt förskollärarna är att väcka barnens 
grundintresse för matematik. Ett grundintresse som enligt Malin “[...] håller i sig längre” 
och som bygger på barnens egna intresseområden. För det är som Malin säger “[...] man 
vill att barnen ska åka med på tåget”. 
 
Samtliga förskollärare betonar vikten av att det är viktigt att lära ut de matematiska 
begreppen och använda dem på rätt sätt. De mest återkommande begreppen som framkom 
var de geometriska formerna. Klara tar upp att det är viktigt att använda de rätta 
begreppen även med de allra minsta barnen som kanske inte har det verbala språket ännu 
då hon säger att, “Jaa, att dom får höra i alla fall. Det tror jag på…” Ett annat viktigt 
begreppsområde som framkom handlade om hur viktigt det var att barnet kunde koppla 
samman rätt antal föremål med en siffra, eftersom det är “[...] en del av den grundläggande 
taluppfattningen [...]” (Åsa). Enligt förskollärarna använder de sig av fingrarna när de 
visar hur antal och siffra hör ihop. Till exempel visar förskollärarna med hjälp av hela 
handen talet fem på olika sätt, genom att dela upp talet samt visa talet fem som en helhet 
på en hand. Detta för att barnen ska förstå vad fem står för. Denna metod används när det 
arbetas med antal inom talområdet 0 - 10. Resultatet förstärks av det Åsa säger “[...] jag 
har ju med mig mina fingrar hela tiden… så man behöver inte ta någon rekvisita eller nåt 
annat”. Denna matematiska situation kan förstås utifrån den didaktiska triangeln 
(Lindström & Pennlert, 2016) då förskollärarna samspelar med barnen i en matematisk 
situation och förmedlar ett matematiskt innehåll. 
 
Utifrån ett didaktiskt perspektiv innebär ovanstående att förskollärarnas syn på 
undervisning kan begripas utifrån de didaktiska frågorna Hur?, Vad? och Varför? 
(Wahlström, 2015). Förskollärarna försöker att skapa en förskola som utmanar barnens 
matematiska tänkande så de kan ge barnen grunden för att förbereda sig för skolan. De 
gör detta genom att aktivt arbeta med matematiken tillsammans med barnen där de 
synliggör matematiska begrepp och baserar matematikundervisningen på läroplanen i ett 
didaktiskt förhållningssätt. Sammanfattningsvis har förskollärarna ett liknande synsätt på 
matematik i förskolan eftersom de alla diskuterar att det är i förskolan som grunden läggs 
och att samtliga också är eniga om att de matematiska begreppen är viktiga för barns 
tidiga utveckling.  
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6.2 Hur förskollärarna integrerar matematiken i verksamheten 
I detta delkapitel ska vi med hjälp av det teoretiska ramverket och i relation till tidigare 
forskning fokusera på den didaktiska hur-frågan. Kapitlet handlar därmed om hur 
förskollärarna arbetar för att integrera matematiken i verksamheten.  
 
6.2.1 Tillgänglighet av olika material främjar barns nyfikenhet och lärande 
Resultat som framkom i intervjuerna visar att förskollärarna anser att de integrerar 
matematiken i den dagliga verksamheten med hjälp av det materialet som finns i 
verksamheten. Detta genom att materialet, till exempel klossar och bollar för de mindre 
barnen samt tärningsspel, lego och pussel för det något äldre barnen, alltid finns framme 
i till exempel bokhyllor eller plastbackar så att barnen kan hämta det själva utan att be en 
vuxen om hjälp. För de äldsta barnen, femåringarna, fanns det även till exempel pärlor i 
olika färger och storlekar samt diverse förbrukningsmaterial som korkar, kartonger och 
glasspinnar. Malin betonar tillgänglighetens betydelse av materialet för matematiken när 
hon säger att “[...] det ska ju finnas tillgängligt för barnen för att inspirera dem att 
undersöka och upptäcka på egen hand. Absolut!” Även Lina säger att “[...] vi har material 
framme så vi synliggör materialet som barnen kan gå och hämta och sitta med själva även 
när vi inte har en styrd undervisningssituation”. Detta går att koppla till Selanders (2012) 
begrepp didaktisk design då förskollärarna har utformat den pedagogiska miljön så att det 
finns möjlighet att ha materialet framme och tillgängligt för barnen. 
 
6.2.2 Allmän- och ämnesdidaktiska aspekter i den pedagogiska planeringen 
En vidare aspekt relaterad till den didaktiska hur-frågan är hur den pedagogiska 
planeringen formuleras utifrån en ämnesdidaktisk och en allmändidaktisk infallsvinkel 
samt huruvida de samspelar med varandra. I verksamheten görs det alltid en pedagogisk 
planering och i den  
 

[...] har man ju en tanke från början, alltså att man ska ha med det matematiska om 
man nu jobbar med de målen o då är de ju med från början i planeringen med 
aktiviteterna man gör eller så (Malin).  

 
Gällande integreringen av matematiken säger Lina “Just nu så har vi valt att ha matematik 
som ett prioriterat område i vår verksamhet för vi tycker att matematiken har fått stå 
tillbaka på rätt många sätt”. Här talar hon om ämnesdidaktik. Ämnesdidaktik innebär att 
pedagogen, i det här fallet förskolläraren, utgår ifrån ett specifikt ämne och planerar 
verksamheten utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför (Lindström & Pennlert, 
2016; Wahlström, 2015). 
 
Till skillnad från vad Malin säger menar Åsa “[...] att man hela tiden håller på och räknar 
[...]” Eftersom Åsa syftar på att matematiken är en del av vardagen så blir matematiken 
en form av allmändidaktik. Allmändidaktik innebär att förskolläraren till exempel 
planerar upp ett temaområde där flera ämnen integreras och att de didaktiska svaren på 
frågorna vad, hur och varför därför blir allmänna (Lindström & Pennlert, 2016). Selander 
(2012) menar att båda måste användas i förskolan och det ena inte kan finnas utan det 
andra då de bygger på varandra för att ge barnen kunskaper, kring både ämnet i fokus 
men även vad för nytta de har av att utveckla sin kunskap. 
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6.2.3 Samspelet mellan innehåll, lärare och barnet 
En ytterligare aspekt som också är kopplad till den didaktiska hur-frågan är hur och när 
matematiken integreras i samspelet mellan innehåll, lärare och barn. Många gånger 
integreras matematiken när man som pedagog minst anar det, menar Lina och säger 
“Påklädning är ju en otrolig situation egentligen. Hur många fler skor ska vi ta på oss? 
Nu har du tagit på dig en sko”. Enligt Malin får man in matematik i allt “[...] När man 
pratar om dag och datum gör vi ju varje dag o jaa ehh i matsalen och när man dukar o hur 
många vi är i gruppen och vem som är sjuk, hur många är borta liksom, hur många är vi 
annars”. I situationerna ovan skapas tillfällen av förskolläraren där ett samspel mellan 
innehåll, lärare och elev sker. Ett annat ord för detta är den didaktiska triangeln som enligt 
Lindström och Pennlert (2016) består av tre viktiga delar för att en pedagogisk situation 
ska uppstå nämligen relationen mellan, i det här fallet, barnet - innehåll, innehåll - lärare, 
lärare - barnet. I förhållande till vardagssituationer skriver Palmér, et al. (2016) att det 
finns en mängd spontana matematiska situationer som uppstår varje dag. Läraren måste 
bara se till att upptäcka dessa spontana matematiska situationer och synliggöra dem för 
barnen. Detta gör Lina och Malin i situationerna ovan då de också använder matematiska 
begrepp med barnen i vardagssituationer. 
 
6.2.4 Det lekfulla lärandet 
Alla förskollärare i studien är eniga om att matematik ska läras in genom nyfikenhet och 
på ett lekfullt sätt. Malin säger “Matematik är ju ett roligt ämne… man ska tycka att det 
är roligt ända upp i skolåldern”. Även Lina tar upp det när hon säger “[...] det ska vara 
roligt och vi är här för att ha kul tillsammans [...]” Lina säger även att “[...] vi har 
möjligheter att leka in väldigt mycket kunskap på ett helt annat sätt än vad man gör på 
skolan”. Vikten av lekfullhet i inlärningen återkommer också i samtliga intervjuer på 
olika sätt och belyser därför det gemensamma budskapet om hur förskollärarna integrerar 
matematiken i verksamheten. Malin säger, “man försöker liksom lära in saker på ett 
lekfullt sätt tillsammans med barnen [...] det är deras nyfikenhet som ska styra”. Både 
Malin och Lina berättar att det går att lära in matematik på ett lekfullt sätt genom att spela 
spel, titta på filmer från SLI och UR som till exempel Fem Myror är Fler än Fyra 
Elefanter och Katten, Musen Tiotusen. Lina berättar också att “man kan ju baka i lera och 
räkna kakor [...]” Lina tar också upp vikten av de digitala hjälpmedlen som ett lekfullt 
sätt “[...] för där finns ju väldigt mycket matematikappar [...]”  
 
Nyfikenheten är en annan aspekt som togs upp av förskollärarna och hur den kan 
integreras i verksamheten i olika former till exempel genom experiment. Malin säger att 
om det finns barn som är intresserade av bilar kan de bygga bilar med hjul av 
förbrukningsmaterial vilket kan utveckla barnens matematiska tänkande. Malin säger 
också “jag tror nånstans att skapa ett intresse som gör att man på ett lekfullt sätt kan 
använda matematik”. Detta intresse och den nyfikenhet som skapas är viktig enligt 
förskollärarna att ta tillvara på eftersom det ger barnen inflytande i verksamheten. I 
förhållande till detta tar Delacour (2016) upp att om det skapas situationer utifrån barnens 
initiativ och intresse kan detta resultera i att barnen lär sig mer.  
 
Resultatet av det lekfulla lärandet kan i relation till vårt teoretiska ramverk tolkas som att 
förskollärarna anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för barnens lärande i form 
av planering och material. Resultatet går att koppla till det Selander (2012) skriver om 
begreppet didaktisk design. Han menar att det är viktigt som lärare att skapa rätt 
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förutsättningar och använda sig av barnens intressen för att barnen ska få möjlighet att 
lära sig nya saker. 
 
Sammanfattningsvis visar förskollärarna i intervjuerna att matematiken kan integreras i 
verksamheten på olika sätt. Ett sätt är att alltid ha matematikmaterial framme som barnen 
kan hämta och sitta med själva eller tillsammans med någon kamrat. Integration av 
matematik anses också underlättas genom att prioritera matematiken i planeringen av 
verksamheten. Förskollärarna tar också upp att samspelet mellan dem och barnen är 
viktigt för att kunna integrera matematiken i verksamheten. Samspelet som beskrivs av 
förskollärarna går att koppla till Lindström och Pennlert (2016) i form av den didaktiska 
triangeln, där samspelet sker mellan innehåll, lärare och barnet. En vidare mycket viktig 
aspekt om hur matematiken kan integreras i verksamheten var att matematikinlärningen 
ska ske under lekfulla förhållanden som väcker nyfikenhet för att skapa ett intresse hos 
barnen som håller i sig upp i skolan.  
 
6.3 Möjligheter och utmaningar med matematikundervisningen 
Detta delkapitel kommer att belysa förskollärares perspektiv på syftet med 
matematikundervisningen utifrån den didaktiska varför-frågan, det vill säga att kapitlet 
ägnar sig åt möjligheterna som finns med matematikundervisning i förskolan utifrån 
förskollärares egna perspektiv, men också vilka utmaningar som kan vara kopplat till 
matematikundervisningen i förhållande till de olika aspekterna inom förskolans 
verksamhet såsom personaltäthet, barngrupper och förskolans miljö.  
 
6.3.1 Möjligheter 
Ett viktigt resultat som har framkommit är att de intervjuade förskollärarna diskuterar att 
förskolan kan starta något redan när barnen är små, det vill säga vikten av förskolans 
betydelse för barns fortsatta matematiska utveckling. Malin menar att “[...] vi har ju 
egentligen stora möjligheter åhh liksom starta nånting som skolan kan bygga vidare på 
[...]” Detta kan tolkas som att matematik i förskolan skapar en möjlighet för barnens 
utveckling och framtida skolgång, vilket bland annat även Delacours (2016) påtalar. 
 
De intervjuade förskollärarna säger att de har jobbat mycket med begrepp såsom stor, 
liten och lägesorden samt de matematiska geometriska objekten. Anledningen till att de 
har valt att fokusera på begreppen är som Malin säger att man har “[...] nytta av 
matematiska begrepp, i hela livet antar jag”. Även Klara diskuterar vikten av att lära sig 
de geometriska formerna för barnens vidare utveckling och säger “[...] då hör man orden 
åhh sen när dom kommer längre fram kanske dom redan har hört och har lättare för det”. 
Eftersom barnen får höra många matematiska begrepp resulterar det även i att deras 
matematiska ordförråd ökar och därmed deras språkliga förståelse. Detta innebär också 
att genom att arbeta med läroplansmålen i matematik får barnen även kunskaper kopplade 
till målen i språk såsom målet: “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord” (Skolverket, 
2016 s.10). Viktigt att tänka på är dock det Clements och Sarama (2007) skriver om 
gällande barns utveckling av matematisk begreppsförståelse, det vill säga att barnen 
behöver få en språklig kunskap innan de kan förstå och lära sig de matematiska 
begreppen. Detta betyder att förskollärarna har en viktig del i barns språkutveckling, dels 
att benämna och upprepa begreppen, men även se till att barnen förstår och kan använda 
begreppen på ett sätt som de behärskar oavsett om det gäller svenska, naturvetenskap eller 
som i det här fallet matematik.  
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Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att den didaktiska varför-frågan 
(Selander, 2012), varför matematiken anses som ett viktigt innehåll i förskolans 
undervisning, utifrån ett förskollärarperspektiv innebär att det ger dem möjlighet att skapa 
en grund redan i förskolan. Detta är något som även Delacours (2016) studie styrker då 
den visat på att om grunden läggs redan i förskolan så skapas ett lärande som barnen kan 
förstå och relatera till. En annan möjlighet som förskollärarna tar upp är att de 
matematiska begreppen även utvecklar barnens språkliga kunskaper.  
 
6.3.2 Utmaningar 
En av utmaningarna med matematikundervisningen i förskolan, enligt två av 
pedagogerna, är att kunna utmana de yngre barnen. Enligt Lina “[...] kan man ju utmana 
en fem-åring ännu mer än vad man kan göra med kanske en ett-åring”. Åsa menar på att 
“[...] man ställer lite högre krav eller förväntar sig att dom ska kunna mer”. och syftar då 
till de äldre barnen. 
 
En annan aspekt, som Klara tar upp, handlar om att den fria leken är ett fritt val som 
barnen gör. Det innebär att det är svårare att som pedagog se och höra vad de gör, vilket 
kan resultera i att lärtillfällen uteblir då det inte går att vara överallt. Detta är ett problem 
som skapas på grund av personalbrist och stora barngrupper. Personalbrist och för stora 
barngrupper betonas som en utmaning “i de bästa av världar så skulle man ju vilja ha 
mindre barngrupper och mer personal” (Lina). Malin uttrycker här att personalbrist gör 
det svårare att hinna med dokumentation: 
 

Det är ju så att ute på ställena är vi ju inte så gott om folk så det är ju inte att vi är massor 
med pedagoger som hinner se ååh skriva utan oftast händer det så mycket annat så man 
kanske får lämna det en stund (Malin). 

 
I relation till matematikundervisningen, belyser ovanstående citaten alltså att personalen 
inte hinner med att se allt och därför finns det risk att de missar lärtillfällen eller tillfällen 
då barnen visar intressen för matematik som, om de upptäckts, kunde använts som en 
grund till ett arbete med matematik grundat i barnens intressen. I förhållande till detta tar 
Palmér, et al. (2016) upp vikten av att som förskollärare upptäcka och se dessa situationer 
för att barnen ska få möjlighet att utforska och erfara matematik. Utifrån ett didaktiskt 
perspektiv innebär det Malin säger att förskollärarna här går miste om ett riktat lärtillfälle 
där Vad?, Hur? och Varför?-frågorna (Selander, 2012; Wahlström, 2015) förblir 
obesvarade och där det därför inte är möjligt att skapa en matematisk situation utifrån 
barnens intresse. 
 
Sammanfattningsvis, när det kommer till utmaningar, diskuterar förskollärarna 
svårigheter med att individanpassa varje barns rättigheter till en jämställd förskola där 
alla har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I förhållande till detta så 
diskuterar förskollärarna personalbrist och stora barngrupper som påverkande faktorer 
inom förskolans verksamhet. 
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7 Diskussion 
I det här kapitlet ska vi diskutera vad vi kom fram till i resultat och analys kapitlet. Vi ska 
göra detta med hjälp av teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Vi ska även 
lyfta vidare forskning som kan bygga på denna studie samt diskutera vårt val av metod 
och vad det har haft för betydelse för studien i helhet. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
Ett resultat som visar sig i studien är att samtliga förskollärare anser att undervisning 
redan förekommer i förskolan. Detta visar att införandet av begreppet undervisning i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2018) förmodligen inte kommer bli en stor övergång och 
kommer troligtvis inte medföra någon förändring i den dagliga verksamheten. Detta 
resultat kan tolkas som att då förskollärarna undervisar barnen i förskolan läggs det en 
tidig grund i deras matematiska utveckling. Denna grund kan barnen sedan fortsätta 
bygga vidare på och utveckla i skolan. Detta går att koppla till Delacours (2018) och 
Kajetskis och Salminens (2013) studier om att det är viktigt med en tidig matematisk 
utveckling för den framtida skolgången. Ytterligare resultat som kommer fram är att 
förskollärarna arbetar mycket med matematiska begrepp som till exempel geometriska 
former och lägesorden. Vår tolkning av detta är att förskollärarna likt Clements och 
Sarama (2007) menar att för att förstå det matematiska behöver barnen självklart få lära 
sig språket. Av denna anledning arbetar förskollärarna med de matematiska begreppen 
tillsammans med barnen innan de utvecklar det verbala språket, detta för att de så tidigt 
som möjligt ska få tillgång till matematiska begrepp och utveckla sin matematiska 
förmåga. Förskollärarna belyser här även vikten av att arbeta med de matematiska 
begreppen på rätt sätt eftersom det är viktigt att vi gör rätt från början. 
 
Den pedagogiska planeringen är också en viktig del när det kommer till hur förskollärarna 
får in matematiken i den dagliga verksamheten. De använder sig av allmän- och 
ämnesdidaktik (Selander, 2012) för att synliggöra matematiken när de planerar och 
genomför sin verksamhet. Allmändidaktiken används för att få in matematiken i de 
allmänna situationerna som den fria leken eller en utomhus-situation. Medan 
ämnesdidaktiken kommer in i matematiska ämnes situationer som planerade aktiviteter 
eller samlingar. Till exempel i ett temaarbete då förskollärarna använder sig av mål från 
läroplanen som de väver in i aktiviteterna. Ett exempel på när vi i studien sett den 
allmänna didaktiken är när förskollärarna diskuterar hur de förhåller sig till 
matematikmaterial. De säger här att de har materialet framme och på barnens nivå så de 
själva kan hämta, och använda det när de vill utan att behöva be en vuxen om hjälp. Detta 
är ett exempel på när matematiken kommer in i den fria leken. Detta kan tolkas som att 
det kan hjälpa barnens matematiska utveckling då de hela dagarna har möjlighet att 
interagera med matematiskt material. 
 
I intervjuerna har vi även sett vikten av att läraren samspelar med barnen för att lyfta ett 
matematiskt innehåll. Detta framkommer i intervjuerna där en av förskollärarna talar om 
matematik i en påklädnings-situation. Här samspelar förskolläraren med barnet och lyfter 
det matematiska i en vardagssituation när hon talar om att de tar på sig en vante och hur 
många har de då kvar? Detta kan vi då koppla till den didaktiska triangeln (Lindström & 
Pennlert, 2016) när vi ser samspelet mellan barnet - innehåll, innehåll - lärare, lärare - 
barnet. En tolkning av detta är att matematiken finns med i en mängd vardagssituationer, 
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det gäller bara att vi som förskollärare kan vara där och se och synliggöra dessa situationer 
för barnen. 
 
En annan form av integration av matematik i verksamheten som kom fram i intervjuerna 
var att samtliga förskollärare ansåg att matematiken ska läras ut och in på lekfulla sätt i 
samspel med varandra. Detta för att barnen tidigt i livet ska få utveckla sina matematiska 
kunskaper och lära sig att matematik inte behöver vara svårt. I förhållande till detta anser 
vi att lek behövs i förskolan för att inlärning i samspel med lek sker på bästa sätt. Här 
känner vi dock en oro, vi anser att det är bra att begreppet undervisning förs in i förskolans 
läroplan men vi är även oroliga att förskolan kan bli för skollik. Vi är rädda för att barnen 
då blir skoltrötta tidigare som en följd av att vi börjar med undervisning redan när barnen 
är små. 
 
När det kommer till möjligheter med matematikundervisning i förskolan framkom det att 
förskollärarna anser att arbetet med matematik redan i förskolan gör att barnen får en 
grund att ta med sig upp i skolan. Det är viktigt att barnen börjar utveckla dessa kunskaper 
tidigt i livet eftersom grunden för matematisk kunskap läggs i den tidiga barndomen. 
Detta eftersom barnen är mycket tillgängliga för ny kunskap och det är under de första 
fem åren av barns liv som dessa kunskaper utvecklas mest (Clements & Sarama, 2007). 
Eftersom samtliga förskollärare ansåg att det är bra med matematik i förskolan och att det 
ger barnen en grund tolkar vi det som att förskolorna lägger vikt vid de matematiska 
läroplansmålen och lägger en bra grund för barnens matematiska kunskap vilket ger 
barnen möjligheter för att lyckas med sin framtida skolgång. Ytterligare en aspekt som 
framkom i intervjuerna var när förskollärarna diskuterar hur matematiska begrepp kan 
öka barnens ordförråd och därmed menar de att språkförståelse och matematisk kunskap 
bygger på varandra och båda behöver utvecklas i symbios med varandra. Vår tolkning av 
detta är att när förskollärarna arbetar med matematik använder de sig av läroplansmål från 
flera områden, både de matematiska men även de språkliga 
 
I förhållande till matematikundervisningens utmaningar i förskolan kom det fram att två 
förskollärare ansåg att det var svårt att utmana de allra minsta barnen i det matematiska 
arbetet. Det framkom inte varför det var så men en tolkning som kan göras är att 
förskollärarna känner sig osäkra i sina egna matematiska kunskaper. Perry, et al. (2007) 
tar upp vikten av att förskollärarna känner sig trygga i ämnet annars kan barnen gå miste 
om den viktiga matematiska grunden. Andra faktorer som framkom som utmaningar i 
matematikundervisningen var personalbrist, barnantal och lokaler. Detta är exempel på 
faktorer som förskolläraren inte kan påverka. Dock ställde sig förskollärarna olika till 
dessa faktorer då några av dem såg dessa som stora utmaningar både i förhållande till 
planering men även till utförandet av aktiviteter. Medan några inte såg att dessa faktorer 
hade stor påverkan på verksamheten. Eftersom vissa förskollärare såg dessa faktorer som 
utmaningar medan andra inte gjorde det, tolkar vi det som att det kan bli en utmaning 
beroende på vilken syn man själv har på det. Självklart har personalgrupp och 
förskolechef betydelse i denna fråga men det som spelar mest roll är ens egen inställning. 
 
7.2 Metoddiskussion 
Studien bygger på en kvalitativ ansats. Om vi istället gjort studien utifrån en kvantitativ 
aspekt så hade vi självklart fått in mer olika åsikter som hade kunnat visa på exempelvis 
statistiskt relevanta aspekter i frågan om matematikundervisning. Men vi tror ändå att 
valet av en kvalitativ ansats var rätt eftersom vi framförallt ville få en fördjupad förståelse 
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för förskollärares egna perspektiv på matematikundervisningen. Enligt Denscombe 
(2018) kan det i en semistrukturerad intervju ställas följdfrågor och det var till fördel för 
vår studie för att göra insamlad empiri rikare och därmed gav det en mer fördjupad insyn 
i förskollärares uppfattningar. En annan fördel med att spela in intervjuerna och anteckna 
under tiden var att vi kunde gå tillbaka till våra anteckningar och transkriberingar, att vi 
kunde lyssna och läsa våra anteckningar flera gånger. Då intervjuerna genomfördes 
enskilt kunde vi även lyssna på varandras intervjuer för att båda då kunde få en helhetsbild 
av insamlad empiri. Vi försökte att inte gå in i intervjuerna med egna fördomar eftersom 
det enligt Denscombe (ibid.) kan påverka studiens tillförlitlighet. 
 
Vi ser att valet av ett didaktiskt perspektiv var bra för studien eftersom det har hjälpt oss 
utveckla våra forskningsfrågor och analysera våra intervjuer. Vi har i resultatet även haft 
stor hjälp av de teoretiska utgångspunkterna som de didaktiska frågorna, didaktisk design, 
den didaktiska triangeln och allmän- och ämnesdidaktik. I studien har vi också haft stor 
hjälp av de didaktiska frågorna för skapandet av vårt syfte och våra frågeställningar och 
för utformningen och genomförandet av våra intervjuer. Det teoretiska begreppet 
didaktisk design har använts för att efter intervjuerna sammanställa hur förskollärarna 
använder och utformar den fysiska miljön för att skapa undervisningssituationer där de 
kan lyfta matematiken för barnen. Vi anser att den didaktiska triangeln (Lindström & 
Pennlert, 2016) var till särskild hjälp i studien då den ägnade sig särskilt bra för att förstå 
flera aspekter i flera av situationerna som förskollärarna beskrev. Vi ser även allmän- och 
ämnesdidaktik (Lindström & Pennlert, 2016; Wahlström, 2015) som för studien 
användbara begrepp.  
 
Eftersom studiens urval bygger på endast fyra förskollärares åsikter och de arbetar inom 
ett relativt litet område så kan vi inte påstå att vårt resultat är överförbart över hela landet 
då det naturligtvis är en ytterst liten del av det totala antalet förskollärare i Sverige. En 
generalisering i statistisk bemärkelse var dock inte heller syftet med studien. Dock kan vi 
konstatera att samtliga intervjuade förskollärare lyfter liknande åsikter kring barns tidiga 
matematikutveckling. Åsikter som även lyfts av forskare som Delacour (2016) och 
Kajetski och Salminen (2013). Om en förskollärare läser vår studie så kan de ta med sig 
att, om de arbetar på liknande sätt som förskollärarna i vår studie gör, följer de samma 
mönster som resultatet både Delacors (2016) och Kajetskis och Salminens (2013) och vår 
studie har visat. 
 
Vi ser i efterhand att mängden insamlad empiri för det mesta var tillräcklig utifrån de 
tidsmässiga förutsättningar vi hade för studien. Men det hade absolut hjälpt studien om 
vi hade haft möjlighet att genomföra fler intervjuer för att få ännu fler åsikter och tankar 
kring matematik från förskollärare. 
 
7.3 Vidare forskning 
Under flertalet intervjuer kom det upp diskussioner om digitala verktygens roll för 
matematikundervisningen. Om vi skulle gjort den här studien igen så skulle vi absolut 
haft fler frågor till förskollärarna kring de digitala verktygens användning i förskolan i 
förhållande till matematikundervisningen. Detta kunde varit särskilt intressant eftersom 
digitala verktyg nu införs i förskolans nya läroplan (Skolverket, 2018). När vi började 
studien underskattade vi hur användbara matematikappar är för barnens matematiska 
inlärning. När vi efter intervjuerna sammanställde intervjuerna insåg vi att digitala 
verktyg var en stor del av den matematiska undervisningen i förskolan och vi önskar i 
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efterhand att vi hade haft intervjufrågor kring detta ämne. Både för att få mer empiri kring 
digitala verktyg men även för att alla intervjuer då hade lyft detta för att skapa ett större 
urval av åsikter kring hur digitala verktyg kan användas i matematiska sammanhang på 
förskolan. Det skulle då varit intressant att fokusera studien mer på dessa appars 
användning och funktion i förskolan. I denna studie skulle det kunna genomföras 
observationer när barnen använder apparna och sedan intervjua både barnen och 
förskollärarna för att höra deras respektive tankar kring vad de tror apparna är bra för och 
vad barnen själva ser att de lärt sig samt vad förskollärarna anser att barnen lär sig. 
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10 Bilaga 1 
 
10.1 Missivbrev 
  
Hej! 
Vi heter Daniel Cronwall och Johan Karlsson och studerar till förskollärare på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu går vi vår sista termin och håller på med vårt 
självständiga arbete. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring 
och arbetar med läroplansmålen i matematik. Vi ska i arbetet genomföra ett antal 
intervjuer med förskollärare. Om det finns möjlighet efter avslutad intervju skulle vi även 
uppskatta om vi fick titta på eventuellt matematikmaterial för att öka vår förståelse. Dessa 
intervjuer och observationer kommer vi att genomföra enskilt. 
  
Med samtycke från er kommer intervjuerna spelas in för att vi sedan ska kunna gå tillbaka 
och lyssna för att inte missa någon information när vi analyserar svaren. Intervjuerna samt 
observationerna kommer att ta cirka 60 minuter. Efter avslutad studie kommer alla 
deltagare som är intresserade av resultatet få möjlighet att ta del av detta. 
  
Vi som gör studien har skyldighet att informera om vilka forskningsetiska principer som 
gäller. Som deltagande i undersökningen behöver vi ha ditt samtycke och du har möjlighet 
att avbryta deltagande när som helst och utan krav på motivering. Vi som gör studien har 
även tystnadsplikt på allt insamlat material och inga deltagande i studien kommer 
benämnas vid namn. Samtligt insamlat material kommer endast användas i denna studie 
och förstöras efter godkännande av uppsatsen. 
  
Har ni funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss på följande mailadress och 
telefonnummer: 
  
Daniel Cronwall 
dk222et@student.lnu.se  mobil: 0730471196 
  
Johan Karlsson 
jk223aq@student.lnu.se  mobil: 0734421468 
  
Handledare från Linnéuniversitetet: 
Bettina Vogt 
bettina.vogt@lnu.se 
  
Vi hoppas att ni har möjlighet att ta emot oss för en intervju. 
  
Tack på förhand! Hälsningar Daniel Cronwall & Johan Karlsson 
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11 Bilaga 2 
11.1 Intervjuguide 
 
Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
 
Har du gått någon fortbildning inom matematik efter din förskollärarutbildning?  
 
Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? 
 
Den nya läroplanen för förskolan inför begreppet undervisning i förskolan.  
Vad innebär detta begrepp för ditt pedagogiska uppdrag? 
 
Vad tycker du om undervisning i förskolan? 
 
Hur ser du på matematikundervisning? 
 
Varför är det viktigt att synliggöra matematiken för barnen? 
 
Hur synliggör du matematiken i planerade aktiviteter på förskolan? 
 
Hur synliggör du matematiken i den fria leken på förskolan? 
 
Vilka möjligheter på förskolan ser du i matematikundervisningen? 
 
Vilka utmaningar på förskolan ser du i matematikundervisningen?  
 
Vilket matematikmaterial finns på förskolan och hur synliggör du det på ett konkret sätt 
för barnen? 
 
Hur arbetar du som förskollärare med matematik i en 1års grupp jämfört med en 5års 
grupp? 
 
Känner du att ni får tillräckligt ekonomiskt stöd från kommunen för att stötta barnen i 
deras matematiska utveckling? 
 
Om ja, vad har ni kunnat göra som är bra? 
 
Om nej, vad skulle ni vilja göra? 
 
Slutligen kan du berätta vad du tycker är det viktigaste med matematik i förskolan? 
 
Har du något du vill tillägga? 
 
Kommer du på något viktigt får du gärna kontakta oss. 
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